HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG SỐNG
CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS SỐ 1 GIA PHÚ TẠI TRẠM RA ĐA 36
Ngày 29 tháng 09 năm 2017, Trường THCS số 1 Gia Phú tổ chức cho giáo
viên và học sinh đi giao lưu trải nghiệm tại trạm Ra đa 36 thuộc thôn Hùng Thắng
– xã Gia Phú – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai.
Đúng 9 giờ sáng các em đã tập trung tại trường để khởi hành. Trên khuôn
mặt các trò ai nấy đều rất phấn khởi. Trưởng đoàn là thầy giáo Tôn Thanh Chương
- Hiệu trưởng nhà trường cùng 8 thầy cô cán bộ, giáo viên, nhân viên và 21 bạn
học sinh tiêu biểu xuất sắc.
9 giờ 30, các em đã có mặt tại
phòng Hồ Chí Minh của trạm. Các em
được các chú trong trạm ra đa 36 chỉ
dẫn xếp hàng ngay ngắn. Thầy và trò
rất vui mừng nhận được sự chào đón
nồng nhiệt từ các chú trong Ban chỉ
huy trạm do đồng chí Đàm Văn Hải
làm trạm trưởng, những cái bắt tay đầy
ấm áp, yêu thương. Đoàn giáo viên và
học sinh được sắp xếp ngồi xen kẽ với
các chú bộ đội trong hội trường rất nề
nếp, theo thứ tự thật sự nghiêm túc.

Thầy trò trải nghiệm tại phòng Truyền thống
của Trạm

Sau lời giới thiệu của lãnh đạo hai cơ quan là bài phát biểu ngắn gọn, chân
thành của thầy giáo Hiệu trưởng, thầy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban chỉ huy
trạm ra đa 36 đã tạo điều kiện giúp đỡ cho nhà trường được trải nghiệm tại nơi đây.
Sau đó, doàn đã được đồng chí Vũ Thọ Trọng – Chính trị viên đã ôn lại truyền
thống của binh chủng phòng không – không quân và truyền thống lịch sử vẻ vang
của trạm Ra đa 36 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như giới thiệu
nhiệm vụ chính trị của trạm Ra đa 36 trong giai đoạn hiện nay. Các em được xem
các tư liệu, các hình ảnh hoạt động của trạm Ra đa 36. Lời kể như cuốn hút tất cả
mọi người được trở về quá khứ hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Thầy Tôn Thanh Chương – Hiệu trưởng phát
biểu

Đ/c Vũ Thọ Trọng – Chính trị viên ôn lại
truyền thống trạm Ra Đa 36

Sau đó, các em được
các chú giới thiệu tham quan
nơi ăn, ngủ, làm việc của các
chú bộ đội, được trải nghiệm
thực tế các chế độ ngày của
cán bộ, chiến sĩ trạm Ra đa
36 như chào cờ, tập thể dục
sáng, duyệt binh...Mỗi chế
độ đều có bộ đội hướng dẫn
làm mẫu.
Các chú bộ đội duyệt binh

Điểm danh quân số

Các chú bộ đội đội hình, đội ngũ

Dưới sự chỉ huy, hướng dẫn của các chú bộ đội, các trò được thực hành gấp
chăn màn, cách treo quần áo, được trải nghiệm cách xếp hàng ngay ngắn, được đi
tham quan vườn rau, khu làm việc, khu chăn nuôi của đơn vị. Các trò tỏ ra rất vui

vẻ hào hứng trong công việc. Tâm đắc nhất là các trò được tham gia nấu ăn, sinh
hoạt trưa tại nhà ăn của đơn vị, được các chú hướng dẫn cách đi đứng, cách ngồi
ăn sao cho nề nếp. Các trò được bố trí nơi nghỉ trưa trải nghiệm như các chú bộ
đội.

Các trò quan sát cách gấp chăn màn

Tham quan nơi làm việc của các chú bộ đội

Thực hành gấp chăn màn

Tham quan nơi làm việc của các chú bộ đội

Đúng 14 giờ cùng ngày đoàn khởi hành ra về trong những tiếng chào lưu
luyến, những ánh mắt đầy tiếc nuối, những lời ước hẹn gặp lại,… Sau buổi trải
nghiệm các trò đã học tập được rất nhiều điều bổ ích nhất là kỹ năng sống từ cách
ăn ngủ, đi đứng, tác phong nhanh nhẹn, ý thức kỉ luật... Tất cả đều để lại ấn tượng
sâu sắc, những tình cảm thân thương.
Người viết: Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hải – Giáo viên Trường THCS Số 1
Gia Phú.

